Zpráva faráře za rok 2014
předkládána výročnímu sborovému shromáždění v Kutné Hoře dne 29. března 2015
Milé sestry a milí bratři,
Toto je druhá zpráva, kterou vám v rámci Výročního sborového shromáždění předkládám. To
znamená mimo jiné, že jsem tu druhým rokem. Čas sice letí jako voda, ale na druhou stranu
si už jen těžko vybavuji, jaké to bylo před nástupem na místo faráře v Kutné Hoře. Už se tu
začínám zabydlovat. Musím dodat, že je to z veliké části díky vám. Stále znova mě fascinuje,
s jakou samozřejmostí mě přijímáte jako svého faráře, ale i do soukromí svých domovů na
návštěvy. Za to vám děkuji!
Za středobod našeho sborového života snad právem pokládám nedělní bohoslužby. Ze všech
setkání se nás na bohoslužbách schází nejvíc (a myslím, že se nás schází dost) a také se na
jejich průběhu podílí nejvíc sester a bratří. Velký dík patří sestře Chvojkové za neúnavný
klavírní doprovod. Stejně tak nesmí být zapomenuta služba sestry Kopecké, která neděli co
neděli chystá pohoštění k rozhovorům po bohoslužbách. Také za tuto službu sestře Kopecké
děkuji. Podobnou neviditelnou práci zastává i sestra Magda Férová, která často mizí s dětmi
před kázáním do presbyterny, aby jim v nedělní škole vyprávěla biblické příběhy.
Díky za to! Na nedělní bohoslužby se těším a mám z nich radost. Už moje nedělní snídaně
bývá sváteční. Ze sálu ke mně do bytu doléhá zvuk klavíru, na nějž se rozehrává sestra
Chvojková. To je prima! Mám radost z toho, že nás tu po bohoslužbách část zůstává,
abychom si popovídali o všem možném nad šálkem čaje či kávy. Je to jedna z mála příležitostí
říci si vzájemně, co nás těší i tíží, což je podle mě velice důležité pro sborový život. Také mám
radost z rodinných bohoslužeb. Je to jedna z mála příležitostí jak oslovit naše děti, tak
doufám, že i vy, dospělí, v nich nalézáte aspoň záblesk evangelia.
Kromě bohoslužeb se pravidelně každé úterý scházíme k biblickým hodinám. Na biblických
hodinách se snažíme společnými silami pochopit a vyložit biblický text, tak abychom jemu
poselství rozuměli právě teď a tady. Poslední dobou se řady návštěvníků biblických hodin
rozšiřují, což mě velice těší. Čím více hlav, tím více názorů a o to zajímavější rozhovor. Kdo
máte čas v úterý mezi pátou a šestou hodinou, určitě přijďte.
Rád chodím i na čtvrteční odpolední klub. Na něj dochází jako host, protože si jej účastníci
organizují téměř sami. To je model setkávání, který mi velice vyhovuje☺
Od ledna tohoto roku se v našem sboru schází také střední generace. Průběh těchto setkání
se zatím jak se říká, usazuje. Nicméně i na schůzky střední generace všechny zvu. A stejně tak
na promítání dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět. Termíny střední generace i
promítání najdete ve sborovém dopise.
Staršovstvo našeho sboru se schází jednou za měsíc. Být členem staršovstva není
jednoduché. Každý presbyter má velikou zodpovědnost. Staršovstvo odpovídá za dění ve

sboru, za stav budov i pokladny. Obzvláště dnes, když se řeší odluka církve od státu, tato
odpovědnost na presbytery doléhá tíživěji než kdy jindy. Vážím si práce presbyterek a
presbyterů našeho sboru. Na jednání staršovstva, která se často protáhnou až do pozdějších
večerních hodin, chodí ve svém volném čase. Všem presbyterkám a presbyterům děkuji za
dobrou spolupráci a těším se na další. V sestavě, v jaké jsme se scházeli dosud, nás čeká už
jen rok práce. Na příštím výročním sborovém shromáždění budeme volit nové staršovstvo.
Bude to volba důležitá, proto na ni, prosím, mysleme už dnes. Zkuste si každý odpovědět na
otázku, proč bych zrovna já mohl být členem staršovstva…?
Milé sestry a milí bratři, je mi ctí být vaším farářem a jsem jím rád. Pevně doufám, že naše
vzájemné soužití bude i v budoucnu naplňovat vzájemná důvěra a respekt a především
přítomnost Boha nejvyššího, bez kterého by veškeré naše konání bylo pouhým blouděním
v začarovaném kruhu.

